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Кожна людина, відкриваючи будь-яку книгу, газету або журнал не раз мала змогу 

помітити поруч з текстом малюнки художників чи фотографії. Такі зображення мають свою 

назву - ілюстрації. Ілюстрації до певного твору, зокрема до літературного разом з ним 

представляють собою єдине ціле. Вони не є самостійними, тому за сюжетом повинні 

відповідати змісту літературного твору. 

В дитинстві багатьом з нас книжки подобались саме за їх чудові ілюстрації.  Перші 

книжки знайомлять нас із яскравими, гарними ілюстраціями художників , відкривають перед 

нами вікно у світ живих образів, у світ фантазії. Побачивши барвисті ілюстрації дитина 

починає емоційно реагувати, вона з захопленням притискає до себе книжку, гладить рукою 

зображення на картинці, розмовляє з персонажем, намальованим художником, ніби з живим. 

У цьому всьому помічається величезний вплив графіки на дитину [4]. 

Художники-ілюстратори – це ті люди які можуть прищепити нам любов до книжки або 

в деяких випадках навпаки відштовхнути. Вони мають великий вплив на нашу уяву, адже 

саме вони створюють ілюстрації, на основі яких наша уява добудовує певні образи, пейзажі 

та ситуації [8]. 

Класиком художнього оформлення книги вважають Софію Караффу-Корбут. 

Художниця-графік народилася 23 серпня 1924 року у Львові, де й під час хрещення в Церкві 

Петра і Павла дали ім’я Софія-Романна-Роксоляна. Початкову освіту здобула у школі 

с.Куткір Буського району, звідки родом була її мати. Згодом навчалася в школі та гімназії 

сестер Василіанок. Мистецьку освіту почала здобувати у Львівськім художньо-промисловім 

училищі, яке закінчила 1946 р. Згодом вона навчається на відділенні прикладної графіки 

факультету монументального живопису, в інституті прикладного та декоративного 

мистецтва, який закінчує у 1953 році [5]. 

Після закінчення навчання Софія Караффа-Корбут працювала як керамік, але в душі 

завжди почувала себе графіком. Тому вона вирішила піти за покликом серця і повернулась 

до графіки. 
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Її професійна спадщина багата та різноманітна. Все це є результатом високої 

професійної підготовки, яку художниця отримала впродовж довгих років навчання,  адже 

саме ця підготовка давала їй можливість створювати образи без пошуків типажів і зарисовок 

з натури. Софія Петрівна була обдарована яскравою творчою уявою, здатністю створювати 

образи, сюжети, ситуації, які не мають реальних відповідників у житті. Творчий шлях С. 

Караффа-Корбут як ілюстраторки весь пронизаний розбудовою нової, 

оригінальної,індивідуальної концепції мистецтва і дизайну книги [6]. 

Малювала вона багато і на різноманітну тематику. З особливою любов’ю на 

ілюстраціях численних книг зображені діти. Хоч стати матір’ю їй не судилось, проте вона 

дуже мріяла про них, тому своєю творчістю вона намагалась донести радість до дітей , які 

читатимуть книги з її ілюстраціями. 

Для них вона оформила й проілюструвала книжки: «Марічка-невеличка» М. Петренка, 

«Байбак—мандрівник», «Михайлик — джура козацький» М. Пригари, «Літо краснеє 

минуло», «Досвітні огні» Лесі Українки, «Кисличка» О. Іваненко, «Цяцькований осел» Л. 

Глібова, «Чарівна книжка» С. Васильченка, «Довбушеві скарби» А. Волощака, а також 

майже всі твори, що написав для дітей І. Франко (зокрема «Фарбований лис», «Лис Микита», 

«Малий Мирон» та ін. Графіка талановитої художниці була справжньою, а не підправленою 

ідеологією. У ній відчувалися історико-мистецькі паралелі [2,6]. 

Вершиною її творчих пошуків стали ілюстрації до «Кобзаря» Т. Шевченка (1967), 

«Лісової пісні» Лесі Українки (2000) та «Івана Вишенського» І. Франка (2001). 

Найбільшим її захопленням ставТарас Шевченко, для якого вона прагнула створити 

ілюстрації для славнозвісного «Кобзаря». І вона це зробила. Досконало і з великою 

художньою переконливістю вона створила задушевний ліричний образ убогої дитини, 

наділивши її зовнішніми рисами, які викликають у глядача симпатію та співчуття. Не 

оминала художниця гострих соціальних проблем, які порушував Т. Шевченко. Вона 

досконало малювала образи матерів наймичок, жебраків, дітей і т.п. Через сім років 

напруженої праці було створено понад сто великоформатних ліногравюр. Всі вони знайшли 

гідний притулок – у Канівському музеї Великого Кобзаря [1]. 

Ще однією масштабною роботою була робота над «Лісовою піснею» Лесі Українки –  

де художниця змогла дати повну волю своїй уяві, вибудовуючи правдиво неповторні образи 

міфічних персонажів. Праця над цією драмою-феєрією тривалачотири роки.  

Художницю завжди залучали літературні персонажі з заколотною душею. Тому 

вершинною у творчій біографії Софії Караффи-Корбут по праву вважають Франків «Іван 

Вишенський». Художниця працювала над цим шедевром понад тринадцять років  [7]. 
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Хоч вона так і не дочекалась видання Франкового «Івана Вишенського» та Лесиної 

«Лісової пісні», проте вони стали шедеврами її творчості. 

Характерна риса творчості С. Караффи-Корбут – асоціативність її образної мови. 

Глибоко осмислюючи твори Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших письменників 

художниця надає своїм гравюрам сучасного звучання. У її гравюрах, в окремих творах 

втілено глибоко особистісні думки і переживання художниці щодо певних проблем 

суспільства, побуту, сім’ї, тривоги власної душі, зболеної невлаштованим сімейним життя 

[1]. 

Софію Караффу-Корбут можна вважати генієм і майстром багатьох шедеврів , які 

вражають своєю виразністю та довершеністю. Відкриваючи книги з зображенням ілюстрацій 

цієї жінки ми помічаємо, що кожен образ зображений нею є унікальним, адже він 

наповнений любов’ю, новими естетичними якостями,національним колоритом та особливим 

баченням митця [3]. 

Отже, образи, створені художником- ілюстратором - це прекрасні зразки самобутньої 

творчості. Вдивляючись у них, дитина отримує справжнє задоволення від внутрішнього  

співзвуччя літературних і художніх образів, що дають простір уяві і можливості власної 

творчості. Ілюстрації дають нам змогу краще сприйняти текст, швидше запам’ятати зміст і 

дають можливість отримати кращі знання про навколишній світ. Вони є невід’ємною 

частиною формування розвитку творчості, уяви, мислення і їхньою особливістю є те, що 

вони дають нам можливість навчитись визначати в ілюстрації найосновніше. 
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